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Biuletyn Kolekcjonera jest wspólną inicjatywą KKS VIS Kwidzyn , KS GARDA Ostróda oraz
WKS „10” Jonkowo i jest rozprowadzany drogą mailową wśród członków tych klubów.

1. WSTĘPNIAK
Sklepy i firmy dla kolekcjonerów broni i militariów.
Rynek nigdy nie jest martwy, gdy pojawia się popyt pojawia się też podaż.
Nikt ani nic na szczęście tego nie zmieni.
W „naszej branży” pojawia się coraz więcej podmiotów oferujących wszystko to co
tygrysy lubią najbardziej. Rozpoczynamy więc dziś cykl prezentacji sklepów i firm z
branży kolekcjonerskiej , w przyszłości prezentując ich ofertę oraz plany ofertowe na
najbliższe miesiące. Mając na uwadze, że nasz Biuletyn jest bezpośrednią formą trafienia
do klienta końcowego, mam nadzieję na stałą współpracę i ciągłe poszerzanie listy firm
będących w kręgu naszych zainteresowań.
Kolejni członkowie Klubu (w tym ja J) otrzymali pozwolenia na broń sportową do
celów kolekcjonerskich , a więc armia potencjalnych klientów rośnie..
Mariusz Stępka

Materiały i korespondencję dotyczącą Biuletynu można nadsyłać na adres : mariuszstepka@wp.pl

Nowe możliwości otwierają się przed kolekcjonerami.
Zmiana ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2012r. poz.
576), która weszła w życie 10 marca 2011r., nie tylko określiła jednoznacznie przesłankę do
otrzymania pozwolenia do celów kolekcjonerskich (udokumentowane członkostwo w
stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim). Stworzyła też możliwość posiadania
dotychczas niedostępnych dla kolekcjonerów rodzajów i modeli broni, a to dlatego, że
wspomnianego 10 marca 2011r. utraciło moc rozporządzenie MSWiA z 20.03.2000r. w
sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych borni i amunicji (Dz. U. 19, poz. 240 z późn.
zm.).
Wg wspomnianego rozporządzenia pozwolenie na broń służącą do celów
kolekcjonerskich mogło być wydane wyłącznie na: kusze, broń pneumatyczną, broń palną
(pistolety, rewolwery, karabiny) z wyłączeniem broni opracowanej konstrukcyjnie po roku
1945, kopie broni czarnoprochowej wytworzone po 1850r., broń myśliwską z wyłączeniem
sztucerów opracowanych konstrukcyjnie po roku 1945r. Czyli kolekcjoner mógł posiadać
praktycznie tylko broń o charakterze historycznym.
Obecnie, po 10 marca 2011r., kolekcjoner może posiadać każdy rodzaj broni palnej służącej
do ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckich, sportowych i rekonstrukcji
historycznych. Nie może tylko posiadać tzw. broni szczególnie niebezpiecznej, do której
zalicza się:
1) broń samoczynną czyli strzelającą seriami (może jednak posiadać broń samoczynną
konstrukcyjnie przystosowaną do strzelania nabojami ślepymi),
2) broń palną wytworzoną lub przerobioną w sposób pozwalający na zatajenie jej
przeznaczenia, a także borni imitującej inne przedmioty (np. strzelające długopisy, laski
itp.),
3) broń palną wyposażoną w tłumik huku lub przystosowaną do strzelania z tłumikiem huku,
4) broń palną, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli
osób i bagażu.

Zniknął natomiast zapis, że do broni szczególnie niebezpiecznej należy broń samoczynna
(strzelająca seriami), w której następnie dokonano zmian konstrukcyjnych eliminującą taką
możliwość. Czyli obecnie koncesjonowany rusznikarz, który ma prawo wytwarzać broń,
może przerabiać broń samoczynną na broń samopowtarzalną, a Policja ma obowiązek jej
zarejestrowania.
Czyli obecnie kolekcjoner może posiadać w pełni sprawą i strzelającą broń
samopowtarzalną (strzelającą ogniem pojedynczym), która powstała wskutek przerobienia jej
z broni samoczynnej (strzelającej ogniem ciągłym).
Jerzy Cieśla

2. ABC KOLEKCJONERA BRONI
Siedem kroków do pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich jest
udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim (art. 10 ust.
ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji - tekst jednolity z 2012r., pozycja
576).
Dodatkowo wnioskodawca nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku
lub bezpieczeństwa publicznego (nie może być prawomocnie skazanym za przestępstwa
umyślne oraz nieumyślne przeciwko życiu lub zdrowiu, albo przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości – art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy) oraz musi
przejść z wynikiem pozytywnym badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające, że może
dysponować bronią (art. 15 ust. 3 ustawy).
I niezależnie od tego musi zdać egzamin przed organem Policji ze znajomości
przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się
tą bronią (art. 16 ust. 1 ustawy – opłata za egzamin 1.000 zł,. poprawka – 500 zł). Od
zdawania egzaminu zwalnia członkostwo w polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz
posiadanie patentu strzeleckiego i licencji zawodniczej.
W związku z tym, aby uzyskać pozwolenie na broń palną sportową do celów
kolekcjonerskich należy wykonać następujące siedem kroków:
1. Krok pierwszy - Wstąpić do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i
kolekcjonerskim
Najlepszym wyjściem jest wstąpienie do klubu, który jest jednocześnie klubem
strzeleckim będącym w strukturach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz
stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim, które skupia kolekcjonerów broni. Obecnie
coraz więcej klubów strzeleckich ma jednocześnie taki charakter. Należą do nich m. in.:
- Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie www.ksgarda.pl
- Kwidzyński klub Strzelecki VIS www.kksvis.pl

2. Krok drugi - Zdać egzamin na patent strzelecki
Patent strzelecki, jest jednym z warunków zwolnienia z egzaminu przed organem
Policji w toku ubiegania się o pozwolenie na broń sportową. Zdawać egzamin można po
trzymiesięcznej przynależności do klubu strzeleckiego, będącego w strukturach PZSS. Opłata
za egzamin 400 zł + koszt badania przez lekarza medycyny sportowej.
3. Krok trzeci - Uzyskać licencję zawodnika
Licencja zawodnicza, to drugi dokument, który zwalnia z egzaminu przed organem
Policji przy ubieganiu się o pozwolenie na broń sportową. Występuje się o nią poprzez
macierzysty klub do PZSS wnoszę opłatę 50 zł oraz dołączając do wniosku zdjęcie
legitymacyjne.
4. Krok czwarty - Poddać się badaniom przez uprawnionych: lekarza i psychologa
Ubiegając się o pozwolenie na broń palną sportową należy przejść badania lekarskie i
psychologiczne, z których będzie wynikać, że wnioskodawca może dysponować bronią.
Badania przeprowadzają upoważnieni lekarze i psycholodzy, których można znaleźć na
listach Komendanta Wojewódzkiego Policji:
- Olsztyn
http://www.warminskomazurska.policja.gov.pl/images/upload/File/wpa/wykaz_podmiotow_z_terenu_woj_warminsk
o_mazurskiego_uprawnionych_do_wydania_orzeczen_lekarskiego_i_psychologicznego_201
2_05_15.doc
- Gdańsk
lekarze http://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje/99l.pdf
psycholodzy http://www.pomorska.policja.gov.pl/licencje/99m.pdf
Przy wyborze lekarza i psychologa nie obowiązuje rejonizacja. I tak badanie psychologiczne
można zrobić w Olsztynie, a psychologiczne w Szczecinie.
5. Krok piąty - Pobrać zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego
Udokumentowane członkostwo, będące ważną przyczyną posiadania borni palnej
sportowej do celów kolekcjonerskich, to zaświadczenie z klubu mającego charakter
kolekcjonerski. W zaświadczeniu wystawiający powinien wskazać na fakty potwierdzające
kolekcjonerski charakter klubu (np. ilość członków posiadających pozwolenie na broń do
celów kolekcjonerskich), oraz dołączyć do tego zaświadczenia wyciąg ze statutu klubu, w
których jest również można o charakterze kolekcjonerskim tegoż klubu.
6. Krok szósty - Wnieść opłatę skarbową za pozwolenie na broń
Za wydanie pozwolenia na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich należy
uiścić opłatę skarbową w wysokości 242 zł na konto urzędu miasta, w którym ma siedzibę
Komendant Wojewódzki Policji, do którego kierujemy podanie o wydanie takiego
pozwolenia.
W Olsztynie opłatą wnosi się na konto Urzędu Miasta Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat
nr konta w Banku Pekao S.A, Oddział w Olsztynie:
36 12401590 1111 0010 1634 3389
W przypadku, gdy podanie zostanie załatwione negatywnie, wówczas na wniosek
zainteresowanego Urząd Miasta zwraca wniesioną opłatą skarbową.

7. Krok siódmy - Złożyć podanie o wydanie pozwolenia na broń
Podanie składamy w Komendzie Wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca stałego
pobytu (zamieszkania) wnioskodawca. Wzory podań można znaleźć na stronie internetowej
Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni
http://www.romb.org.pl/assets/files/wzorcownia/ROMB%20%20podanie%20o%20bron%20kolekcjonerska1-kwiecien2011.pdf
Do podania należy dołączyć:
1) oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za pozwolenie na broń - krok
szósty,
2) oryginały orzeczeń – lekarskiego i psychologicznego -krok czwarty,
3) kserokopię patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu) – krok drugi,
4) kserokopię licencji zawodniczej (oryginał do wglądu) – krok trzeci,
5) oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu o charakterze strzeleckim i
kolekcjonerskim wraz z wyciągiem ze statutu tego klubu – krok piąty.
Jerzy Cieśla

3.HUZARSKI KARABINEK WZ.1786
Autor: Andrzej Kłos

Huzarzy to lekka jazda pochodzenia węgierskiego. W epoce napoleońskiej, polska armia
miała (nie licząc wcześniejszych prób) dwa pułki huzarów, 10. i 13. Żołnierze ci byli
uzbrojeni między innymi w karabinki wz 1786. Broń nazywana u nas karabinkiem to krótki
karabin, adoptowany na potrzeby kawalerii. Potem nazwa objęła również inne rodzaje broni.
Mousqueton de hussared wz 1786 był bardzo lubiany. Lekki, składny, nie obciążał
kawalerzysty. W położeniu bojowym noszono go na bandolierze lufą do dołu. Jako zaczep
służył zatrzaskowy hak, zwany u nas właśnie karabinkiem lub karabińczykiem, a dawniej
kruczkiem. Kruczek zaczepiał broń o mniej więcej 30 centymetrowy pręt (antabę) za
pośrednictwem żelaznego kółka. Takie zaczepienie pozwalało ładować broń również podczas
jazdy. Po strzale karabinek można było po prostu wypuścić z ręki. Zawisał wtedy przy
prawym boku jeźdźca na owej antabie. W położeniu marszowym broń troczono do siodła.
Karabinek wz 1786 był produkowany przed Wielką Rewolucją Francuską. Potem, już za
Napoleona, wytwarzanie tego modelu przerwano. Wiązało się to z wprowadzeniem
jednolitego systemu uzbrojenia nazywanego AN IX. AN jest skrótem od Anno Napoleoni. Był
to system wprowadzony w dziewiątym roku panowania cesarza Napoleona. Nowe bazowało
na starych pomysłach z roku 1777, a ów karabinek miał zamek tego właśnie systemu. Po
przerwaniu produkcji huzarzy się zbuntowali. Nie chcieli innej broni tylko tę. W roku 1810
uzyskali zgodę na jej dalsze wytwarzanie. Karabinek otrzymał wtedy zamek AN IX, ale nigdy
w skład tego system go nie zaliczano. Huzarom to nie przeszkadzało. W ogóle armia miała z
nimi kłopot. Tak kochali swoje stare szable wz 1776, że znowu przedłużono ich produkcję do
1803 roku. A potem i tak zamawiali ulubiony model u rzemieślników. Co znaczy
przywiązanie do tradycji! Dodać do tego trzeba charakterystyczne mundury i warkoczyki.

Dwa boczne obciążali często kulami od karabinków, żeby im prosto wisiały. Miało to chronić
od bocznych ciosów szabli.
Podczas wojen tego okresu w karabinki uzbrajano różne oddziały polskiej kawalerii,
poczynając od Legionów Dąbrowskiego. Innym też się podobał, bo po 1815 roku kopiowano
go w kilku krajach. W Rosji produkowano go pod nazwą – karabinek strzelców konnych wz
1817 (Kremniewoje konno jegierskoje rużjo obrazca 1817 goda). Był też model huzarski,
prawie identyczny, bez zaczepu do bagnetu. Od broni francuskiej karabinki te różniły się
trochę dłuższymi lufami i kalibrem nie 17, 1 mm, a 17,78 mm.
Mój karabinek najbardziej podobny jest do broni rosyjskiej, do modelu strzelców
konnych. Długość lufy 711 mm i całej broni 1074 mm, kaliber prawie 18 mm, wydają się o
tym świadczyć. Kolba jest masywniejsza od francuskich. Zamek jednak nie jest rosyjski. Są
na nim resztki francuskiego napisu – manufaktura cesarska w Mutzig. To ostatnie istotne
słowo zostało nieco zatarte. Blacha zamkowa jest dłuższa od typowych. Powinna mieć 14 cm,
a ma 15,8 cm. Jest to więc składak, ale w epoce takie bywały i to często. Na przykład
francuscy huzarzy mieli większość pistoletów złożonych fabrycznie ze starszych modeli.
Podobno dumny był ten huzar, który miał oryginalny karabinek modelu 1786.
Mój egzemplarz miał straszliwie potłuczoną kolbę i dwa duże braki drewna, takie po 10
cm. Nie miał też antabki, pobojczyka i jednego okucia. Drewno wyszlifowałem,
pobejcowałem, zabezpieczyłem olejem lnianym i woskiem, tak jak to kiedyś robiono.
Zostawiłem nie ruszany tylko płask po drugiej stronie zamka. Jest poobijany, ale ma słabo
widoczny owalny stempel. Nie wiem jeszcze jaka to wytwórnia, ale na pewno nie francuska.
Karabinek strzela całkiem nieźle. Nie ma i nie miał szczerbinki, tylko mosiężną muszkę.
Można złożyć się normalnie, można też „z łokcia”— tak jak widać na starych rycinach — ale
nie jest to łatwa sztuka. Strzelałem kulą .69. Oczywiście, więcej jest radości z samego
wystrzału niż z jego precyzji.

4. OFERTA DLA KOLEKCJONERÓW
OKOP : http://www.okop.com.pl/
ul. Okopowa 23 , 01-059 Warszawa , tel : 22 632 28 14 , Pan Remigiusz Stefani
KAPISZON : http://www.kapiszon.pl/
ul. Filarecka 3 , 01-582 Warszawa , tel : 22 675 82 30 , Pan Krzysztof Majewski
BUOS : http://www.buos.com.pl/
ul. Korkowa 167 , 04-549 Warszawa, tel : 22 812 4035 , Pan Andrzej Zambrzycki
GUN SERVIS : http://www.gunservis.pl/
ul. Sportowa 12 , 77-416 Tarnówka , tel : 602 629 530 , Pan Przemysław Kamiński

5. Z MOJEJ KOLEKCJI…
Element kolekcjonerski 72 Zawodów Strzeleckich KS GARDA z 17 czerwca 2012r.

Podczas zawodów 73 Zawodów Strzeleckich Klubu Strzeleckiego GARDA, które
odbyły się 1 lipca 2012r. na Kaczorach gm, Ostróda kolega Mariusz Stępka prezentował
polski pistolet maszynowy wz. 1963 (PM-63 lub RAK) na naboje 9 mm Makarowa.
Broń ta to oryginalna polska konstrukcja, a autorem jej koncepcji był wybitny znawca
i konstruktor broni strzeleckiej Piotr Wilniewczyc. Pistolet działał na zasadzie otwartego
zamka i miał spust podwójnego działania umożliwiającego strzelanie ogniem ciągłym i
pojedynczym (nie ma przełącznika ognia).
Broń dosyć celna przy strzelaniu ogniem pojedynczym, ze skomplikowanym zatrzaskiem
magazynka oraz łyżkowatym osłabiaczem podrzutu umożliwiającym przeładowanie broni
przy użyciu jednej ręki. Jednocześnie tenże osłabiacz podrzutu był wielokrotnie przyczyną
niekontrolowanych wystrzałów z tej broni.
Więcej danych na temat tego pistoletu maszynowego możemy znaleźć w artykule
„RAK utopia” Piotra Kocyan z ostatniego numeru Przeglądu Strzeleckiego ARSENAŁ z
czerwca 2012 (nr 5 (89)). Dosyć szczegółowy opis jest też w książce Stanisława Toreckiego,
„Broń i amunicja strzelecka LWP”, Wydawnictwa MON, Warszawa 1985r., str. 165 – 171.
Jerzy Cieśla

